
 
December 2013 

Omne trinum perfectum... 

 

Decembrová aktivita vo Wangdenlingu 

 

 December sa vo Wangdenlingu niesol v pomerne akčnom duchu. Cez víkend 30.11 – 01.12 sa 

uskutočnil komunitný retreat na Gurujógu Padmasambhavu, dokonca s medzinárodnou účasťou. Pôvodný, 

pomerne prísny program sa nám síce nepodarilo dodrţať, ale popri spoločnej praxi sme si plnými dúškami 

uţívali príjemnú a priateľskú atmosféru. 

 Od 3. do 18. decembra uţ ling znel výlučne buchotom kladív a smiechom škriatkov. Práce začali 

ozdravením malej Gonpy v starom dome. Hoci to nebolo tento rok v pláne, prevládol vo mne pocit, ţe je 

príliš odváţne ţiadať niekoho o účasť na karmajóge či spoločných praxiach v tak nedôstojných 

podmienkach.  

 Projektík sa navyše ukázal ako mimoriadne poučný. Uţ pri vynášaní obsahu malej izbietky si 

človek naplno uvedomí, koľko zbytočností a odpadu sa v nej nachádza. Gonpe dlhodobo dominoval 

muţský princíp, rozumej, kaţdá dutinka bola dôkladne vyplnená (obalmi od spacákov, jedla, vonných 

tyčiniek, sviečok a kadečoho:) Skutočný šok prinieslo aţ rozoberanie podlahy. Kým dovtedy bola pleseň 

viditeľná len na stene v rohu izby, teraz sa pliaga ukázala v plnej paráde. Ušetrím jemnocitného čitateľa 

detailnejších popisov. Nasledovalo dôsledné vypratanie celého priestoru, niekoľkonásobná dezinfekcia 

a pokládka novej podlahy. Nevyhli sme sa ani novému hygienickému náteru s prímesou Plesnistopu. 

Osvedčená modrá je nateraz o odtienok svetlejšia. Pribudol nový koberec, odkladacie poličky a oltár-

skrinka vlastnej výroby a dve dvojpostele, ktoré síce nie sú zbrusu nové, ale šetria miesto, nevŕzgajú 

a majú profesionálne čerstvo vytepované a voňavé matrace. 

 

 
  

S takto pripraveným hniezdočkom lásky a posilnený o dvojicu brigádnikov sme mohli začať práce na 

projektoch Voda pre Wangdenling a Drenáţ novej Gonpy.  
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 Vypratanie dvorka od zvyškov posedenia a dreveného odpadu, rozobratie padajúceho plota, 

vykopanie a osadenie studňovej šachty a jej napojenie na starý dom je len krátky zoznam „prípravných 

cvičení“. Po ich skončení patril parket na niekoľko hodín dvojici vodárov a elektrikárovi z Dolného Sŕnia. 

Pri zapojení sme ponechali kubíkový ICB rezervoár, ktorý bol zdrojom vody doteraz, v prevádzke ako 

záloţný. Momentálne je teda moţné jednoduchým otočením ventilu voliť medzi zdrojom vody z vŕtanej 

studne (pitnej) a vodou zo zásobníka. Moţnosť prepnúť na úţitkovú vodu je praktická hlavne pre prípad 

neplánovaného výpadku hlavného zdroja (vŕtaná studňa) a v lete pri polievaní záhradky. Korunkou 

projektu je moderný bojler zabezpečujúci pre sprchový kút a kuchynskú batériu teplú vodu. Projekt Vody 

je týmto úspešne zavŕšený. Keďţe sa však pri jeho realizácii nepouţili všetky vyzbierané peniaze, bude 

mať na jar pokračovanie. Za úsporu vyrastie vo dvore „trojsezónne“ zázemie s dvoma sprchami, novou 

toaletou a letnou kuchynkou. 

 Toľko voda. Pozornosť bagristu, ktorý si čas strávený pri výkope studňovej šachty krátil 

planírovaním dvora sa konečne obrátila k novej Gonpe. Samotným prácam predchádzalo orezanie 

prečnievajúcich podlahových hranolov a vytýčenie drenáţneho kanála. Potom uţ to bola rutina: úprava 

nerovností, výkop šachty, začisťovanie, ukladanie nopovej fólie, geotextílie, drenáţnej rúry, obsyp štrkom, 

jedna a na ňu ďalšia frakcia a na záver pochôdzny (a pojazdný) pás z lomového kameňa. Inu, rutina.... 

ťaţká dostupnosť niektorých úsekov, potreba manuálneho začisťovania kanálu od blata a ostrého 

kameniva, presun niekoľkých ton štrku ručne, len s pomocou lopát a hrablí a rada ďalších pikantérií 

vtlačila aj tejto časti spolupráce unikátnu pečať. Únavu a vyčerpanosť ale viac ako vyvaţoval pocit z dobre 

vykonanej práce. Uţ ráno po prvom výkope, len z asi pätiny plnej dĺţky budúceho drenáţneho kanála 

odtekalo veľké mnoţstvo vody. Vody, ktorá by inak prispievala k hnilobnému procesu na drevených 

základoch Gonpy. Celý proces pán Kusenda st., ktorý za 30 rokov vyhĺbil mnoho desiatok drenáţí, 

kaţdodenne komentoval slovami: „Takúto precíznu robotu som ešte nevidel“ :) 

 

 
 

 Hádam nie je zbytočné dodávať, ţe bez obetavosti pomocníkov a obrovskej dávky priaznivých 

okolností v kaţdom ohľade by sa nič z vyššie uvedeného nepodarilo. Dlhodobo sychravé počasie sa na 

dvanásť dní úplne umúdrilo. Lokálne konexie nášho suseda Milda sprostredkovali duo Kusendovcov, otca 

bagristu a syna závozníka, s ktorými bola radosť spolupracovať. Mildo tieţ poţičal miešačku na betonáţ 

malej Gonpy, pomáhal pri prácach, zapoţičal predlţovačky, radil ohľadne rozvodov trojfázového napätia 

a celkovo bol zlatý :) Napriek absencii karmajogínov nedostatok pracovnej sily citeľný nebol. Na platenú 

brigádu prišli Samo Bárdy (KarmaKagyu) a Jaro Motýľ (perspektívne IDC), ktorý dopĺňali jadro tvorené 

mojim ujom Tomášom Hocmanom. Za mňa jediná zmienka nad rámec povinností patrí Jarovi (bratovi 

našej vadţrasestry Eriky), ktorý ma svojím prístupom a nasadením hlboko inšpiroval.  

 Poďakovanie, samozrejme, v prvom rade patrí všetkým, ktorých čisté ašpirácie, fyzická či finančná 

pomoc pomohli vytvoriť podmienky na pozdvihnutie nášho centra. V mene všetkých zúčastnených 

ďakujem za doterajšiu a teším sa na ďalšiu spoluprácu uţ čoskoro. 

 

Ľubo (RED) 
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Životopis Gurua Padmasambhavu: 

2.časť – Nasledovanie guruov v Bangale a Magadhe a cesty po Indii 

 

V Bodhgaji pri Vadţrasane manifestoval zázračné si a prehlásil, ţe je samopovstalý buddha. Hoci bol 

Padmasambhava plne prebudeným Buddhom, ktorý sa pre dobro bytostí objavil v tomto svete ako 

nirmanakája, ľudia nemali v neho dôveru a nechceli ho nasledovať, keďţe nemal ľudského gurua. A tak 

pre ich úţitok predstieral, ţe nasleduje majstrov a prijíma od nich učenia, praktikuje a postupne završuje 

jednotlivé úrovne realizácie. Niektoré zdroje hovoria, ţe vo Vadţrasane prijal mníšske sľuby od Ánandu, 

Buddhovho najbliţšieho ţiaka. Iné hovoria, ţe prijal mníšske vysvätenie od Prabhahastiho v Bangale 

a dostal meno Šákjasimha „Lev Šákjov.“ Od Prabhahastiho potom prijal učenia Jógatanry celkom 

osemnásť krát a mal čisté vízie ich boţstiev.  

 

Guru Šákjasimha 

Potom šiel do Santalového lesa vyhľadať Dákiní Karmešvari, aby od nej dostal učenia. Na brehu riečky 

stretol mladú dievčinu, ktorá naberala vodu, spýtal sa jej či vie, kde je Karmešvari, ale dievčina si 

Šákjasimhu nevšímala. Šákjasimha svojou silou koncentrácie pribil jej vedrá k zemi. Dievčina na to 

povedala: „Tvoja sila je veľká, ale toto je ešte úţasnejšie.“ Nato vytiahla krištáľovú khartiku (mäsiarsky 

nôţ) a rozrezala si telo odspodu nahor a odhalila tak ţiarivé mandaly 52 hrozivých a 48 pokojných boţstiev 

vo svojich čakrách. Hneď na to sa jej telo opäť scelilo. Šákjasimha začal pred ňou robiť poklony, ale 

dievčina mu povedala, ţe jej majsterka, Karmešvari, je v jaskyni v lese a ţe klaňať by sa mal jej, potom mu 

ukázala cestu do jaskyne. Keď tam Šákjasimha dorazil práve prebiehala ganačakra a Karmešvari sedela 

uprostred zhromaţdenia dákiní. Šákjasimha ju poţiadal o učenia a zmocnenia a Karmešvariho premenila 

na slabiku HÚM a potom ho prehltla. V tejto podobe prešiel jej telom a v kaţdej jej čakre dostal jedno 

zmocnenie, nakoniec vyšiel von cez jej tajné miesto. Potom od nej dostal náuku Zjednotenia sugatov, ktorá 

obsahuje 8 herukov v jednej mandale. Karmešvari ho ďalej poslala do Šankarakúty na pohrebisku 

Šitavana, aby tam dostal od ôsmich vidjadharov transmisie jednotlivých tantier spojených s touto 

mandalou.  

Od Maňdţušrímitru dostal, transmisiu tantry a praxí Jamantaku. 

Od Nágárdţunu dostal Hajagrívu. 

Od Humkaru dostal Višuddhu. 

Od Vimalamitru dostal Vadţrámritu. 

Od PrabhahastihoVadţrakilu. 

Od Dhanasankritu dostal tantruMatarah. 

Od Rambuguhju dostal tantruLokastotrapúdţa. 
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Od Šántigarbhu dostal tantru Vadţramantrabhiru. 

 

Hneď ako Padmasambhava tieto náuky dostal, mal vízie ich boţstiev bez toho, aby ich musel praktikovať. 

Od Budhaguhju potom dostal učenia Guhjagarbhatantry a od Šrí Simhu náuky atijógy. Vtedy dosiahol prvý 

stupeň Vidjadharu – vipakavidjadhara, alebo vidjadhara na úrovni zrelosti. Bol známy ako Matiman 

Vararuči – „Inteligentný hľadač hlbokého významu.“ 

 

 
 

Guru MatimanVararuči 

Keď sa vrátil do Bangaly prijal za druţku princeznú Mandarávu a išli do jaskyne Maratika, kde 

praktikovali prax dlhého ţivota. Po troch mesiacoch mali víziu Buddhu Amitájusa, ktorý ich poţehnal ako 

neoddeliteľných od seba a obaja dosiahli úroveň ajurvašítavidjadharu – vidjadharu s mocou nad 

ţivotom.Mandaráva bola dcérou kráľa Bangaly, ktorý ju chcel vydať za princa z niektorého z ostatných 

kráľoveských rodov, ale Mandaráva chcela praktikovať Dharmu a tak sa stala mníškou. Jej otec jej prianiu 

vyhovel a postavil jej kláštor, teraz sa ale dozvedel, ţe Mandaráva neţije v kláštore, ale ako potulná ţena 

s nejakým potulným jogínom. To kráľa rozhnevalo a nakázal svojim ministrom, aby Padmasambhavu 

a Mandarávu dolapili. Mandarávu potom uvrhli do temnice a gurua Padmasamhavu chceli upáliť na veľkej 

hranici. Oheň horel niekoľko dní a keď sa šli ministri pozrieť, čo sa deje, našli Padmasambhavu ako sedí 

nezranený vo veľkom lotose uprostred jazera. Kráľ bol pohnutý veľkou ľutosťou a prepustil Mandarávu na 

slobodu a Padmasambhavovi daroval celé svoje kráľovstvo, počínajúc kráľovským rúchom a korunou. To 

je lotosová koruna, s ktorou sa Padmasambhava zobrazuje na thangkách a soškách. Guru Padmasambhava 

potom učil kráľa a jeho poddaných a mnohí dosiahli realizáciu.  

S Mandarávou sa potom vrátil do Odijány, ale tam ho spoznali a pokúsili sa ho takisto bezúspešne upáliť 

na hranici zo santalového dreva. Po nejakej dobe ho našli ako sedí na lotose v jazere sezamového oleja 

s náhrdelníkom lebiek ako symbolom toho, ţe oslobodzuje bytosti zo samsáry prostredníctvom súcitu. 

Vtedy bol známy ako Padma Kapalamála – Zrodený z lotosu s náhrdelníkom lebiek. Po trinásť rokov 

Padmasambhava a Mandaráva učili v Odijáne a následkom toho kráľ a mnohí ďalší dosiahli 

realizáciu.Padmasambhava sa tak preslávil ako Padmarádţa  - „Lotosový kráľ“. 
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Guru Padmarádža 

Potom šiel do Pandţábu a Kašmíru, kde sa stal vodcom jogínov. Jedného dňa prišiel do krčmy, spoločne so 

sprievodom svojich spoločníkov. Objednali si víno a pili aţ do záverečnej. Krčmár, chcel aby zaplatili, ale 

Guru Padmasambhava povedal, ţe zaplatí aţ zapadne slnko a ţe nech ich krčmár nechá si uţívať. Slnko ale 

zastalo na oblohe a takto nezapadlo po dobu niekoľkých dní. Guru Padmasambhava vypil 2000 fliaš vína, 

takţe vyprázdnil všetky zásoby. Nakoniec slnko zapadlo a krčmár pochopil, ţe mu neostane nič iné len byť 

štedrý a dlh odpustiť.   

Porazil viacerých vládcov zameraných proti Dharme, preto ho otrávili, ale nič sa mu nestalo. Tak ho hodili 

do Gangy, ale on obrátil jej prúd a tancoval na oblohe. Túlal sa po pohrebiskách a strašidelných miestach 

a učil dákiní tajnú mantru,  podrobil si démonov a mocné bytosti a prinútil ich aby sa stali ochrancami 

Dharmy. Vtedy bol známy ako Guru Súrjarasmi – „Lúče slnka“.   
 

 

Guru Súrjarasmi 
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Výsledky dotazníka 

Ako iste viete, minulý mesiac posielal náš ţltý gakyil, Tomáš Chaban, dotazník, kde ste mali moţnosť sa 

vyjadriť k viacerým záleţitostiam komunity, ako sú kurzy, prekladanie textov, detaily stavby gompy vo 

Wangdenlingu atd. Tu sú výsledky: 

 

Komunita má 64 platiacich členov, zúčastnilo sa 26, t.j. necelých 41 % . 

 

Máš záujem sa v roku 2014 zúčastniť kurzu na jantrajógu? 

 

 
 
Máš záujem sa v roku 2014 zúčastniť kurzu na Tanec Vadžry? 

 

 

Máš záujem sa v roku 2014 zúčastniť kurzu SMS? 
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Praješ si v roku 2014 kurz s Ninou Robinson? 

 

 

Praješ si aby sa v roku 2014 organizovali retreaty bez učiteľa? 

 

 

Praješ si aby v novej Gonpe vo Wangdenlingu bolo vybudované WC? 

 

 

 

 

Praješ si aby Slovenská komunita začala vydávať vlastné texty v slovenskom 

jazyku? 
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Zúčastnené mestá: 

Bratislava: 9 

Ţilina: 7 

Trenčín: 2 

Brno: 2 

Košice: 2 

Keţmarok/Poprad: 1 

Brestovec: 1 

Púchov: 1 

Stavanger: 1 

 

Máš záujem sa v roku 2014 zúčastniť kurzu s učiteľom na nejakú konkrétnu prax, ak áno akú? 

nemám, neviem : 9 

shine, lhagtong: 4 

gomadevi, jnanadakini, tara: 4 

snová jóga: 2 

semdzin, rushen: 1 

aké tu neboli: 1 

kumbhaka: 1 

tsalung: 1 

longde: 1 

chod: 1 

očista 6 oblastí: 1 

Elio alebo Ješe: 1 

shitro: 1 

 

Oznamy 

Ahojte, 

 

ak sa v mesiacoch január aţ marec chystáte na osobný retreat vo Wangdenlingu, dajte mi to prosím čím 

skôr vedieť.Efektívna komunikácia a koordinácia nám všetkým pomôţe vyuţiť pomerne obmedzenú 

kapacitu lingu čo najlepšie. 

 

díky 

 

Ľubo 

0904845451 

 

Ahojte, 

 

pozývam vás na januárovú karmajogu, ktorá bude prebiehať v týţdni od 6. do 12. januára vo 

Wangdenlingu.Náplňou bude obrusovanie guľatiny v novej Gonpe a chystanie palivového dreva. 

Pre tých z Vás, ktorí majú chuť sa pridať, ale sú v náročnej finančnej situácii, je tu moţnosť v tomto 

období namiesto karmajogy prísť a normálne pracovať (platí len pre brúsenie guľatiny, hodinová odmena 

je 4 Eura).Prosím všetkých karmajoginov aj záujemcov o brigádku sa čím skôr prihlásiť na tento email 

alebo na 0904845451. 

 

Díky 

 

S pozdravom 

 

mr. Lubomir 
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Kurzy, akcie a karmajóga na Slovensku 

 

24.-26.1. 2014 Prvá séria jantier a kumbhaka s Honzom Dolenským v Ţiline. 

 

14. – 16.2. 2014 Kurz tanca troch vadţier s Iwanou Zagrobou a Robertom Czabanskim v Bratislave. 

 

2.3./8.3. 2014  Losar v Bratislave 

 

21.-23.3. 2014  Osem pohybov jantrajógy pre verejnosť Honzom Dolenským v Bratislave 

 

30.5. – 1.6. 2014  Osem pohybov jantrajógy pre verejnosť Honzom Dolenským v Košiciach 

 

24.10. – 26.10. 2014 Jóga snu s Michaelom Katzom v Bratislave 

 

 

Kurzy v ČR 

 

Táto rubrika bude v ďalších číslach doplnená aj o kurzy v Poľsku, Rakúsku, Maďarsku a na Ukraine. 

 

28.3. – 1.4. 2014 Kurz Santi Mahá Sanghy base s JimomValbym. 

 

2. – 6.4. 2014 Kurz Santi Mahá Sanghy 1st level s JimomValbym. 

 

8. – 11.5. Kurz na tému Pradţňápáramitá z pohľadu Dzogčhenu s Igorom Berkhinom. 

 

Pre podrobnosti ohľadom kurzov v ČR kontaktujte blue@dzogchen.cz 

 

 

Kurzy v Poľsku 

 

28.2. – 4.3. 2014 „Anuyogainsideatiyoga“ s JimomValbym. 

 

17.10. – 19.10. 2014 Jóga snu s MichaelomKatzom 

 

Pre podrobnosti ohľadom kurzov v Poľsku kontaktujte blue@dzogczen.pl 

 

 

Kurzy v Rakúsku 

 
The Vajra Danceofthe Song ofthe Vajra – Part 1  

 

7. – 9. 2. 2014 Kurz tanca Šiestich priestorov samantrabhadru pre začiatočníkov s Elishou Koppensteiner 

vo Viedni. (detaily: vajratanz@dzogchen.at) 

 

21.3. – 22.3. 2014 Verejná prednáška a seminár o buddhizme a dzogčhene pre verejnosť s Jimom Valbym 

vo Viedni. 

 

23.3. – 25.3. 2014 Retreat Santi MaháSanghy (Base?) s Jimom Valbym vo Viedni. 

 

Od 6.3. 2014 kaţdý štvrtok Jantrajóga pre začiatočníkov s Honzom Dolenským vo Viedni. (detaily: 
yantrayoga@dzogchen.at) 

 

Pre podrobnosti ohľadom kurzov v Rakúsku kontaktujte wien@dzogchen.at 
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Ako sa Akhu Tönpa stal zaťom kráľa 

 

Raz cestoval Akhu Tönpa do vzdialeného kúta Tibetu aţ došiel do malého kráľovstva. Tam zistil, ţe 

miestny vladár má krásnu dcéru, ktorá bola panna. Pre jej krásu mala veľa pytačov a Akhu nebol 

výnimkou. Tieţ sa chcel stať jej manţelom, alebo sa s ňou aspoň vyspať. 

Jedného dňa si obliekol chudobne vyzerajúce šatstvo a postavil sa k vchodu do panovníkovho paláca. 

Čakal tam niekoľko dní aţ nakoniec vyšiel panovník von na koni. Akhu sa postavil, úctivo sa pozdravil 

a spýtal sa, či by kráľ nemal pre neho prácu. 

„A čo dokáţeš?“ spýtal sa Akhua kráľ. 

„Vaša výsosť, môţem vám poslúţiť ako zametač palácových komnát, som v tom veľmi dobrý.“ A tak mu 

panovník dal tu prácu. 

Akhu tam pracoval po niekoľko dní aţ v jedno ráno vošiel do komnaty panovníka s metlou, aby pozametal. 

Panovník sa ho zrazu opýtal: „Chlapče, ako sa voláš? Zabudol som sa ťa spýtať.“ 

„Vaša výsosť, nemôţem vám povedať svoje meno, lebo mám veľmi nepekné meno a hanbím sa vám ho 

povedať.“ 

„Musíš mi povedať svoje meno, ako ťa budem inak volať?“ 

Akhu mu teda povedal: „Moji rodičia mi ţiaľ nešťastným nedopatrením dali meno „Cikuľa“, vaša výsosť.“  

Nuţ ho začal panovník volať „Cikuľa.“ 

Ďalší deň šiel Akhu zametať do izby panej. Spýtala sa ho tieţ na jeho meno. 

„Nechcem vám povedať, lebo mám veľmi nepekné meno a je mi trápne vám ho povedať, vaša jasnosť.“ 

Trvala ale na tom, ţe by jej ho mal povedať a tak sa nakoniec Akhu podvolil: „Moje meno je „Kunda!“ 

A tak ho začala panovníkova ţena volať „Kunda.“ 

Neskôr zašiel do izby dcéry a keď sa aj tá spýtala na jeho meno, kedţe si Akhu všimol, ţe je veľa hrachu, 

povedal jej: „Moje meno je Hrach.“ 

Potom sa jednej noci Akhu schoval pod posteľou dcéry. Ako náhle šla tá do postele, Akhu s pod nej 

vyliezol, chytil mladú a začal ju trtkať. Ona sa ale veľmi preľakla a začala kričať: „Mamí, Ocí, Hrach mi 

robí zle! Hrach mi robí zle!“ 

Matka na ňu zakričala: „Hovorila som ti, ţe nemáš jesť toľko hrachu! Teraz ti je z neho zle! Teraz 

nemôţeme robiť nič, len zavolať doktora.“ 

Dcéra ale zas hlasne zakričala: „Ách! Hrach mi robí zle!“ Matka sa šla pozrieť čo sa deje z jej dcérou. 

Uvidela „Kundu“ ako ju trtká a zakričala: „Ach! Kunda ju trápi, Kunda trápi našu dcéru! Poď sa pozrieť!“ 

Kráľ zakričal nazad: „Čo uţ ste sa obe pomiatli? Čo ja s tým, ţe ju trápi kunda? Nechajte si svoje ţenské 

záleţitosti pre seba!“ 

Ale kráľovná zas kričala: „Poď sem, poď sem!“ Tak sa šiel nakoniec kráľ pozrieť sám čo sa deje. 

Prišiel akurát včas, aby videl ako „Cikuľa“ zoskakuje z jeho dcéry a skáče cez okno von. Kráľ zakričal 

a udrel na gong, aby privolal stráţe. Stráţe rýchlo dobehli a poklonili sa. Prikázal im: „Cikuľu, Cikuľu! 

Vybehnite von a chyťte Cikuľu!“ Všetci teda vybehli na dvor a ostali tam stáť drţiac sa za cikule. 

Keď vyšiel kráľ von a uvidel, čo robia, nahneval sa a zaziapal: „Povedal som vám, aby ste chytili muţa, čo 

sa volá Cikuľa!“ 

Nakoniec stráţe pochopili, čo po nich panovník chce, vyrútili sa von a začali naháňať Akhua. Po nejakej 

dobe ho chytili a priviedli pred kráľa. 

Panovník rozkázal svojim muţom, aby Akhua popravili na očiach verejnosti za zločin, ţe pomiloval jeho 

dcéru. Keď sa všetci kráľovi poddaní zhromaţdili a uţ mal byť popravený, zakričal Akhu: „Dobre, vaša 

Výsosť! Hovorím vám svoje posledné slová. Počúvajte ma! Som pripravený zomrieť, moja smrť ma 

netrápi. Ale, aj tak uţ som spal s vašou dcérou a som si celkom istý, ţe otehotnie. Neviem, či to bude syn, 

alebo dcéra, v kaţdom prípade, odteraz uţ nikto nenazve vašu dcéru princezná. Všetci ju budú volať 

„vdova“, ak nebude mať pri sebe manţela, ktorý je naţive.“ 

Zrazu kráľ rozkázal: „Počkajte! Nepopravujte ho!“ Dobre o tom porozmýšľal a potom povedal: „V 

poriadku, odteraz si voľný.“ Krátko na to sa Akhu stal zaťom kráľa. 

 


